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Fazendo a diferença
U E N F  C O M P L E T A  1 0  A N O S  C O N F I R M A N D O  S U A  V O C A Ç Ã O  

P A R A  A  P E S Q U I S A  R E G I O N A L  

Concebida para ser um centro de excelência em pesquisa voltado para a
realidade do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, a Universidade
Estadual do Norte Fluminense (Uenf) comemorou seu 10o aniversário, em
16 de agosto, confirmando sua vocação para projetos de desenvolvimen-
to local apoiados na pesquisa científica e tecnológica. 
Nesse período, contribuiu para o crescimento da região, que já foi tida
como a mais pobre do estado, formando profissionais de alta qualifi-
cação e gerando tecnologia. De suas salas de aula, saíram até agora
quase 500 profissionais em nível de graduação, mais de 400 mestres e
uma centena de doutores. De seus laboratórios, saíram pesquisas com
aplicações na indústria e na agricultura, cujos resultados começam a
aparecer na economia regional. Ressente-se, porém, da necessidade de
estabelecer laços mais estreitos com a comunidade e de aumentar seu
peso institucional na região. Essa é a tarefa para os próximos dez anos.
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Pesquisas privilegiam petróleo,
agricultura e indústria cerâmica

As pesquisas realizadas na Uenf ao
longo da década estão estreita-
mente ligadas à vocação econômi-
ca da região, onde se destacam a
atividade petrolífera, a agricultura
canavieira e a indústria cerâmica.
“O carro-chefe da universidade é a
pesquisa. Darcy Ribeiro costumava
repetir que na Uenf se ensina por-
que se pesquisa", afirma o profes-
sor Flávio Miguens, chefe do La-
boratório de Biologia Celular e Te-
cidual, recordando as palavras do
ex-senador Darcy Ribeiro, líder da
equipe de educadores que implan-
taram a instituição em Campos. “A
proposta da Uenf é conciliar o
conhecimento científico à solução
dos problemas regionais", explica
o secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia, Fernando Peregrino. 

Para assegurar a estreita vincu-
lação entre pesquisa e ensino, des-
de o início de suas atividades a
Uenf oferece programas de pós-
graduação. Por isso, chega ao 10o

ano de vida exibindo um grande
número de pós-graduados. De a-
cordo com um levantamento feito
pela universidade, de 1993 a
2002 foram formados

434 mestres e 104 doutores, além
de 495 profissionais em nível de
graduação. 

Um bom exemplo da influência
regional na estruturação da Uenf
foi a criação, em 1994, do Labora-
tório de Engenharia e Exploração
de Petróleo (Lenep), instalado em
Macaé, onde é oferecido o curso de
Engenharia de Exploração e Pro-
dução de Petróleo em níveis de
graduação e pós-graduação. “Tra-
ta-se de um curso pioneiro, que ao
longo desse tempo vem formando
profissionais qualificados para fa-
zer frente às exigências do setor",
explica o professor Carlos Alberto
Dias, que implantou o laboratório e
foi o seu primeiro coordenador. 

Trabalhos desenvolvidos no
Lenep, nesses nove anos, também
passaram a influenciar as ativida-
des da Bacia de Campos, de onde
são extraídos 82% da produção
brasileira de petróleo, e de diferen-
tes pontos do país, dando origem a
novas tecnologias. É o caso da tese
de doutorado de Roseane Missagia,
que gerou um novo método
de processamento
de dados

sísmicos voltado para a exploração
de petróleo na Amazônia. O traba-
lho conquistou o Prêmio Excelên-
cia 2002 da Petrobras na categoria
Inovação Tecnológica. 

Do laboratório também saem es-
tudos dedicados à questão do meio
ambiente, como o realizado por
Anabela Porto Rosa, atualmente alu-
na do doutorado. “Trata-se de um
trabalho de simulação dos efeitos da
contaminação por petróleo nas for-
mações geológicas costeiras próxi-
mas da Bacia de Campos, no caso
de um grande derrame acontecer",
explica o professor Abel Carrasqui-
lla, chefe do Lenep. O estudo foi
premiado pela Secretaria de Ener-
gia, Indústria Naval e Petróleo. 

O impacto da indústria do pe-
tróleo na vida da região, onde a

TRABALHOS DO LENEP PASSARAM A INFLUENCIAR

AS ATIVIDADES DA BACIA DE CAMPOS
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ai
s primeira descoberta comercial foi

registrada em 1974, também é estu-
dado pelos pesquisadores da Uenf.
O professor Ailton Mota de Carva-
lho, do Setor de Estudos Urbanos do
Laboratório de Estudos do Espaço
Antrópico (Leea), e sua equipe estão
traçando um amplo diagnóstico do
norte e do noroeste fluminenses,
considerando a cadeia produtiva do
petróleo, a estrutura e dinâmica dos
empregos e os seus reflexos.

A implantação da base opera-
cional da Petrobras em Macaé, que
estabeleceu na cidade um cluster
formado por empresas de pres-
tação de serviços e atividades cor-
relatas, e os royalties do petróleo
elevaram a renda nos municípios
que compõem a Bacia de Campos.
Por isso, o norte do estado teve, de
1997 a 2001, crescimento de 315%,
contra 105% da região metropoli-
tana. A atividade petrolífera na Ba-
cia de Campos responde por 2,5%
do PIB brasileiro.

Um dos pontos centrais da pes-
quisa é, justamente, a questão dos
royalties, que, segundo Ailton Mota,
estão sendo subutilizados e apli-

cados em atividades meio e não em
atividades fim, como a criação de
uma sólida base industrial que
aproveitasse outras vocações regio-
nais, como a fruticultura. “A aplica-
ção dos royalties é o grande pro-
blema regional. Entre a opção de
usar os recursos em atividades pro-
dutivas de longo prazo, criando
uma base econômica permanente e
auto-sustentável e a opção de apli-
car em atividades populistas, com
olhos nas próximas eleições, os pre-
feitos preferem a segunda", afirma.
Esse pode ser um problema sério
quando a atividade petrolífera na
região declinar.

O estudo também aponta o cres-
cimento da população. O período
que vai de 1970 a 2000 apresentou
uma elevação de 284% no número
de habitantes da região norte, con-
tra um aumento médio de 160% no
estado. Entretanto, não foram ape-
nas a população e a renda que cres-
ceram. Nos últimos anos, a violên-
cia e a presença do narcotráfico na
região se expandiram. Segundo Ail-
ton Mota, de 1999 a 2002 a taxa de
homicídios por cem mil habitantes

em Macaé e cidades vizinhas foi de
69,3. A mais alta do estado.  

A Uenf não tem se dedicado
apenas ao setor de petróleo. Os
agricultores do norte e do noroeste
fluminenses também já começaram
a colher os resultados dos estudos
realizados na Uenf. O Laboratório
de Melhoramento Genético Vegetal
desenvolveu o milho híbrido Uenf
506-6, lançado no ano 2000, que
está permitindo aos produtores lo-
cais aumentar a produtividade de
suas plantações em torno de 20%.
Segundo o chefe do laboratório,
Messias Gonzaga Pereira, isso foi
possível graças a um método de se-
leção recorrente, ou seja, sem a uti-
lização de transgenia. 

Um outro híbrido desenvolvido
na Uenf aumentará o potencial de
exportação de frutas da região e re-
duzirá os gastos dos agricultores
com importação de sementes. Pro-
duzidas em cooperação pela em-
presa Caliman Agrícola e o Labora-

A Uenf foi criada para atender a uma
antiga reivindicação dos moradores
do norte e do noroeste fluminenses,
que, durante anos, se mobilizaram
para levar o ensino superior gratuito
para a região. Se a criação da univer-
sidade pode ser entendida como a
concretização de um sonho popular,
sua formatação – focada na pesquisa
– pode ser creditada à ousadia do ex-
senador Darcy Ribeiro, que liderou o
processo de implantação. A institui-
ção erguida na cidade de Campos tem
características que a distinguem das
demais. A primeira é a exigência de
doutorado para integrar o corpo do-
cente, hoje composto por 242 profes-

sores. Isso faz com que seja a única do
país a contar com 100% de doutores
em seu quadro.

Outro traço original da universi-
dade é sua estruturação em centros e
laboratórios, e não em institutos e de-
partamentos. Ao contrário dos depar-
tamentos, os laboratórios são temáti-
cos e envolvem pesquisadores de dife-
rentes disciplinas. A Uenf é formada
pelo Centro de Ciência e Tecnologia
(CCT), o Centro de Biociências e Bio-
tecnologia (CBB), o Centro de Ciências
e Tecnologias Agropecuárias (CCTA) e o
Centro de Ciências do Homem (CCH).

“O professor Darcy Ribeiro teve a
preocupação de estruturar a Uenf de

uma forma mais livre. Os laboratórios,
como unidades voltadas para a pes-
quisa, proporcionam um trabalho con-
junto entre os centros. O projeto fugia
do modelo formal, que separa as áreas
de conhecimento”, explica a professo-
ra Sônia Nogueira, convidada por Darcy
para assumir o projeto de educação da
universidade, onde atua desde 1994.

O U S A D I A S  D E  D A R C Y
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DARCY RIBEIRO LIDEROU O PROCESSO DE

IMPLANTAÇÃO DA UENF
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tório de Melhoramento Genético
Vegetal, as sementes de mamão
Uenf/Caliman 01 já começaram a
ser distribuídas para testes. “A par-
tir de 2004, os produtores de ma-
mão do tipo Formosa não vão mais
precisar trazer sementes do exterior.
Atualmente, o Brasil gasta cerca de
US$ 2 milhões por ano com a im-
portação", explica o professor Mes-
sias Gonzaga Pereira. Além de se-
rem mais doces, os frutos dessa se-
mente são mais uniformes, propor-
cionando maior produtividade de
frutos exportáveis por hectare. 

Iniciada há menos tempo, a pes-
quisa sobre o reaproveitamento dos
resíduos do corte de granito de San-
to Antônio de Pádua pela indústria
ceramista de Campos busca ligar
duas atividades industriais da re-
gião dentro de uma perspectiva de

desenvolvimento sustentável. “O
projeto propõe a reutilização do pó
de granito para diminuir a porosi-
dade das telhas, que absorvem ex-
cessiva quantidade de água em vir-
tude de uma característica da argi-
la local. E, de quebra, reduzir o im-
pacto ambiental dos resíduos da
extração de granito", explica Car-
los Maurício Fontes Vieira, pes-
quisador visitante do Setor de Ma-
teriais e Meio Ambiente,
no Laboratório de Ma-
teriais Avançados. 

A intensa ativida-
de científica já
resultou no
registro de

patentes. É o caso dos pesquisado-
res do Setor de Materiais Super-
duros do Laboratório de Materiais
Avançados, que, após cinco anos
de trabalho, depositaram em nome
da FAPERJ, em outubro de 2002,
o pedido de patente para constru-
ção do dispositivo de alta pressão
utilizado para a síntese de pó de
diamante a partir da mistura de
pós de grafite e liga-solvente. Nos
últimos dois anos, a equipe lide-
rada pelo professor russo Guerold
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A estruturação da Uenf como
uma universidade voltada a apoiar o
desenvolvimento regional, por meio
de cursos e pesquisas relacionados à
atividade econômica do norte e
noroeste do estado, de certa forma
frustrou a expectativa de uma par-
cela da população local. Estudantes
e professores da região acreditavam
que o estado, ao implantar a nova
instituição, encamparia as facul-
dades particulares então existentes.
Na época, a perspectiva dos alunos
era poder fazer cursos tradicionais,
como os de Medicina e Direito, em
uma universidade pública e de qua-
lidade.

Entretanto, Darcy Ribeiro descar-
tou a idéia da estadualização das
faculdades locais. Adotou um modelo
inovador com cursos voltados às ca-
racterísticas regionais. “Foi a opção
correta. O Brasil deveria fazer mais
universidades pequenas e vocacio-
nadas para a pesquisa. Esse modelo
tem mesmo de ser adotado pelas insti-
tuições públicas, uma vez que as pri-
vadas não investem tanto em pes-
quisa”, afirma Wanderley de Souza,
coordenador do processo de implan-
tação da Uenf em Campos e seu
primeiro reitor.

A exigência de doutorado para fa-
zer parte do corpo docente também

frustrou a expectativa dos professores
das faculdades de Campos. Como não
tinham o título, ficaram de fora da no-
va universidade, que teve de trazer
pesquisadores de outros locais. Isso
gerou um certo mal-estar entre a ins-
tituição e a classe. Com o passar dos
anos, entretanto, a Uenf, com seus
programas de pós-graduação, con-
tribuiu para a melhoria da titulação
dos docentes da região. Isso acabou
atraindo outras faculdades particu-
lares para a cidade, que investiram na
abertura de novas graduações. Esti-
ma-se que, atualmente, Campos tenha
entre 15 mil e 20 mil estudantes uni-
versitários.

MESSIAS CHEFIA O LABORATÓRIO QUE DESENVOLVEU O MILHO HÍBRIDO. OUTRO PROJETO PROPÕE A REUTILIZAÇÃO DO PÓ DE GRANITO PARA DIMINUIR A

POROSIDADE DAS TELHAS FABRICADAS NA REGIÃO. À DIREITA, O PÓ DE DIAMANTE SINTETIZADO A PARTIR DE GRAFITE E LIGA-SOLVENTE



Sergeevitch Bobrovnitchii produ-
ziu cerca de 10 mil quilates – que
equivalem a dois quilos – de pó de
diamante. O material obtido pode-
rá ser utilizado na fabricação de
qualquer ferramenta diamantada,
como brocas usadas na construção
civil e na perfuração de poços de
petróleo e gás, discos para corte,
rebolos e fios. Todos esses projetos
contam com o apoio da FAPERJ. 

As pesquisas realizadas na uni-
versidade, entretanto, não visam
apenas estimular a atividade produ-
tiva. Os reflexos da agricultura e da
questão da terra na vida da popu-
lação também vêm merecendo estu-
dos. Um deles, desenvolvido pelo
professor Marcos Antonio Pedlowski,
do Leea, aponta o impacto da re-
forma agrária. “A reforma agrária
tem sido bastante exitosa na nossa
região. Por meio de um levan-
tamento, constatamos que 84% das
famílias permaneceram nos assen-
tamentos depois do parcelamento
da terra. A maioria vem se dedican-
do ao cultivo de mandioca, abóbora,
cana-de-açúcar, milho e frutas, mes-
mo com falta de financiamento
público", explica. Atualmente, Cam-
pos tem cerca de mil famílias assen-

tadas, só em ações do MST, e outras
mil esperam a sua vez.

A questão da terra tem pro-
porcionado parcerias até então iné-
ditas na região, como a aproxima-
ção entre a Pastoral da Terra, ONGs
ambientalistas, a indústria cerâmica
e o MST, que uniram esforços para
combater a intenção da Aracruz Ce-
lulose de estabelecer uma área para
o plantio de eucalipto de cerca de
42 mil hectares na região, em 2001.
Os ceramistas queriam garantir a
manutenção da área para a ex-
tração de argila para sua indústria,
e o MST, terras para futuros assen-
tamentos. “A reação política à in-
tenção da Aracruz Celulose resultou
na formação de alianças entre se-
tores que normalmente estão em
campos políticos opostos", destaca
o pesquisador Marcos Pedlowski.

A mobilização da sociedade ci-
vil para impedir o plantio de euca-
lipto em uma faixa tão extensa te-
ve início no Espírito Santo, onde a
Aracruz se instalou no fim da dé-
cada de 60, e migrou para o extre-
mo sul da Bahia e o norte flumi-
nense. O movimento resultou na
elaboração de leis que visam disci-
plinar o uso da terra e na formação
de redes de organizações. A princi-
pal delas é a Rede Alerta contra o
Deserto Verde (Radv), que, por meio
de um conjunto de ações, denuncia
os prejuízos socioambientais da mo-

nocultura de eucalipto, como a di-
minuição da biodiversidade e a al-
teração do ciclo hidrológico, com o
desaparecimento de rios e brejos. 

“A adoção do conceito de deser-
to verde na denominação da Radv
é bastante significativa para a luta
contra as monoculturas florestais,
pois os plantios de essências flores-
tais, com vistas à produção indus-
trial, são normalmente associados
a um deserto, não só pela dimi-
nuição da biodiversidade, assim
como pelas baixas densidades de
população humana e pelo aumento
das desigualdades sociais", explica
Marcos Pedlowski.

Projeto esbarra na falta 
de indústrias
Apesar da produção científica foca-
da nas atividades e problemas locais
e do potencial de formação de novos
profissionais, as ações da Uenf ain-
da não são percebidas claramente
pela população campista. “O cida-
dão comum esperava que a criação
da universidade resultasse na aber-
tura de indústrias, que pudessem
aproveitar os conhecimentos gera-
dos pelos laboratórios. Não vieram
as indústrias e nem os empregos que
elas poderiam oferecer", explica Má-
rio Lopes, técnico de nível superior
do Laboratório de Ciências Ma-
temáticas. Diretor do Sindicato dos
Professores de Campos, no fim da
década de 80, Lopes participou ati-
vamente do movimento que resultou
na emenda popular à Constituição
Estadual de 1989, ponto de partida
para a implantação da Uenf. 

A estreiteza do mercado local faz
com que boa parte dos recursos hu-
manos formados nas salas da uni-
versidade saia da região e acabe não
exercendo suas profissões em Cam-
pos ou nos municípios vizinhos. “O
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O REITOR RAIMUNDO E O VICE-REITOR SÉRGIO

(NO ALTO) PLANEJAM O FUTURO DA INSTITUIÇÃO

QUE, ATÉ JUNHO DESTE ANO, ESTEVE SOB A

DIREÇÃO DO PROFESSOR SALASSIER (ACIMA)

JORGE MARTINS É UM DOS AGRICULTORES QUE

PERMANECERAM NO ASSENTAMENTO, EM CAMPOS 
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perfil da Uenf ainda é exportador. O
norte e o noroeste fluminenses são
pobres e não têm tanto mercado
para os formados", explica o profes-
sor Salassier Bernardo, que concluiu
o mandato de quatro anos como rei-
tor no dia 30 de junho passado. 

Por outro lado, a maior parte
dos alunos tem origem na região. O
serviço social da universidade fez
uma pesquisa entre os estudantes
que ingressaram na Uenf em 2002.
Dos 321 questionários distribuídos,
174 foram respondidos e aponta-
ram que 36% dos calouros eram
moradores de Campos. Um terço
dos 64% dos alunos de fora veio de
outros municípios da região, prin-
cipalmente de Macaé. Apenas 24%
são oriundos da capital.

O professor Raimundo Braz Filho,
novo reitor, reconhece que a Uenf
sozinha não tem como resolver o
problema da carência de empregos,
pois se trata de uma questão de
macroeconomia. Admite, entretanto,
que é preciso ampliar as relações com
a comunidade. “A Uenf entende a im-
portância das atividades de extensão
e tem um papel fundamental a
cumprir nas prefeituras locais. A nos-
sa presença institucional ainda não
tem o peso que a universidade me-
rece", afirma Raimundo Braz Filho. 

A criação de uma incubadora
de empresas é uma das medidas
que podem ser adotadas pela Uenf.
Segundo o vice-reitor, o cientista
político Sérgio de Azevedo, essa e
outras questões estarão sendo dis-
cutidas em breve dentro do que es-
tão chamando de “Constituenf".
“Nos primeiros três meses, vamos
ouvir todos os segmentos da uni-
versidade. Será uma consulta am-
pla que vai nos indicar o quanto
crescer e para onde crescer e vai
nos apontar as prioridades com le-
gitimidade", explica Azevedo.

Marcos Patricio
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G E S S O  N O  L U G A R  D E  G I Z
A aula inaugural da Uenf foi dada no dia 16 de agosto de 1993, pelo
primeiro reitor da universidade, professor Wanderley de Souza. Em
meio aos últimos preparativos para a inauguração, um detalhe foi
esquecido: não havia giz na sala. “O jeito foi dar a aula com um
pedaço de gesso das obras”, recorda Wanderley, hoje secretário exe-
cutivo do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A história da Uenf, entretanto, começou bem antes daquele mês
de agosto. Durante anos, estudantes secundaristas, universitários e
professores já reivindicavam a implantação de uma universidade
pública na região. Não havia, em um raio de 250 quilômetros, nenhu-
ma instituição de ensino superior gratuita. As mais próximas ficavam
em Vitória, Juiz de Fora ou Niterói. Em Campos, só havia faculdades
particulares de Medicina, Odontologia, Direito e Filosofia.

No fim da década de 80, entidades da sociedade civil de Campos
como o Sindicato dos Professores, a Associação dos Docentes da
Faculdade de Filosofia, os diretórios acadêmicos e a prefeitura con-
seguiram reunir mais de 4 mil assinaturas propondo uma emenda
popular à Constituição Estadual de 1989. A emenda tinha o objetivo
de implantar uma universidade pública na região.

Aprovada na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, a emenda
fixava um prazo de 180 dias para a regulamentação do artigo que de-
terminava a criação de uma universidade estadual no Norte Flumi-
nense. O artigo foi regulamentado durante o governo Moreira Franco,
e o estado ganhava um prazo de três anos, a partir da promulgação
da Constituição Estadual, para executar a decisão. Caso contrário,
em vez de uma nova universidade, seria criado na região um campus
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Com o início do segundo governo Leonel Brizola, o então vice-go-
vernador Darcy Ribeiro, que já contava em seu currículo com a criação
da Universidade de Brasília, ficou incumbido de estruturar a universi-
dade. Para cumprir o prazo constitucional, a Uenf já oferecia cursos
de extensão no segundo semestre de 1992. “Nos meses que antecede-
ram a inauguração, era comum ver professores e estudantes descar-
regando os equipamentos dos caminhões até as 2 horas da manhã”,
recorda o professor Flávio Miguens. A Uenf tem planos de contar essas
e outras histórias em um centro de memória. O primeiro passo já foi
dado com o lançamento do livro Uenf, a Universidade do Terceiro
Milênio – Uma Memória (1993–2003), de autoria das professoras Lana
Lage da Gama Lima e Heloiza Manhães Alves, do CCH.


